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uw voordeel 

€6.990,-
Bij een complete keuken van 

€25.950,-

AV Walnoot
Inclusief apparaturen
Greeploos
PerfectSense- opperverlak
Hoge kwaliteit & verfijnd

uw voordeel 

€7.200,-
Bij een complete keuken van 

€27.000,- 

Systemat AV 
Inclusief apparaturen
Warmte en Comfort
Puristisch zwart
Nisleuning
Led-spots
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Ceramica CE
Inclusief apparaturen

uw voordeel 

€3.115,-
Bij een complete keuken van 

€17.950,- 

Keramisch front 
Ingebouwde kubus
Push-to-open techniek
Greeploos

uw voordeel 

€7.590,-
Bij een complete keuken van 

€28.950,- 

Comfort Lava
Inclusief apparaturen
Elegante uitstraling
Trend kubussen
Greeploze keuken
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uw voordeel 

€6.100,-
Bij een complete keuken van 

€21.500,- 

Titanio Mat
Inclusief apparaturen
Nisbekleding met houtlook
Warme frontkleuren
Licht metallic glans
Design keuken

uw voordeel 

€7.700,-
Bij een complete keuken van 

€29.500,- 

AV Kristalwit
Inclusief apparaturen
Bijzonder aantrekkelijke uitstraling
Uniek design
Expressieve keuken
Greeploos
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Hoe krijg ik mijn CADEAU?

Volg ons op Facebook en 
instagram

Deel onze Quooker
actie op uw profiel

Koop een gewenste keuken 
bij Enka Keukens

Ontvang een Quooker  
cadeau bij uw droomkeuken

Instagram

Volg #EnkaKeukens

1.

2.

3.

4.

Instagram

Facebook
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TRENDING! Greeploze keuken in XL-formaat

LINE N staat voor greeploze keukenesthetiek op het hoogste 
niveau. Voor de collectie 2020 is de op opslagruimte gerichte 
XL-hoogte, die zich reeds duurzaam op de markt heeft weten
te vestigen, ook bij LINE N erbij gekomen. Een individuele XL-
hoogte voor highboards maakt het XL-typespectrum bij LINE N
en ook voor het standaard assortiment met grepen en greepli-
jsten compleet.

Een geslaagd 
samenspel van 
opbergruimte en 
design DECOR EIKEN NERO

LINE N (GREEPLOOS)

SCHIEFER GRIJS

DONKERE OPPERVLAKKEN 
VOOR ESTHETEN.
STRUCTURA | DECOR EIKEN NERO
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NIEUWIGHEDEN Vormgeven met design elementen van glas

Met glazen designwanden kan van de afwerking 
aan de zij kant van keukenblokken of -eilanden een 
aantrekkelij ke vitrine-afwerking worden gemaakt. 
De glazen wanden zij n leverbaar in helder glas of 
grij s glas. Deze open vitrine ziet er heel modieus 
uit dankzij  de lednislamp Derby II, die achter het 
bovenste profi el kan worden gemonteerd.
Voor afsluitende of ruimtelij ke ontwerpen met 
onderkasten  in speciale hoogtes: 360, 432 mm,
alleen in combinatie met 16 mm afdekplank te 
plannen. Leverbare glaskleuren: 
Helder glas 01, Grij s glas 035  
Leverbare profi elkleuren: 
010 Zwart, 014 Roestvrij staal-optiek

Glazen design-
wand UWG(R)*

De glazen wandkast Square wordt voor de collectie 
2020 aangevuld met een nieuwe kleur.
De reeds bestaande uitvoeringen krij gen daardoor 
een andere naam:
Leveringsspectrum Square WSQ* voor 2020

Glazen wandkast 
Square, WSQ*
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Beste keukens,  
goede service en blije klanten!

Onze standaard 
kwaliteit kenmerken
Milieuvriendelijke, luxe en betaalbare keukens van Enka!

De 19mm dikke bodems en legplanken zorgen voor 
maximale stabiliteit. Dit verhoogt de levensduur.

Greenline bestaat bijna alleen uit natuurlijke grondst-
offen en bevat weinig andere elementen. Daarom is 
BioBoard 100% recyclebaar.

Door de gewichtsverlaging kunnen meer BioBoard-panel-
en in één vrachtwagen worden vervoerd. Dit leidt tot een 
minder grote CO2-uitstoot in het verkee
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9.4 beoordeling

WWW.ENKAKEUKENS.NL

Enka Keukens
St. Laurensdreef 20
3565 AK Utrecht

Tel: 030 246 8205
E-mail: info@enkakeukens.nl

Openingstijden
Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag

13:00 – 18:00 uur 

09:30 – 18:00 uur 

09:30 – 18:00 uur 

09:30 – 18:00 uur 

09:30 – 18:00 uur 

09:30 – 17:00 uur 

Gesloten

*De actie is uitsluitend geldig bij een complete keuken.  Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties.
Prijs en drukfouten voorbehouden! *Alle keukens uit deze folder zonder decoratie, verlichting, oplegbladen en achter-
wand(en) bekledingen.
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